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Asiakasneuvosto                                                                    PÖYTÄKIRJA  

Aika ja paikka:                4.5.2018 klo 10-12, Fade  

Läsnä: Aaltonen Hely, Hjorth Marjatta, Komu Sakari, Korhonen Kaarina, Lagergren 
Henry, Leander Erkki, Lehti Lea, Ravattinen Jukka, Lauren-Leander Tiina 

puheenjohtaja Tuija Epäilys, sihteeri Tiia Kursula 

 

 

Asia Keskustelu/päätös 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:11. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus 

Totesimme läsnäolijat, vain Hanna Pakkala oli 
estynyt. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

3. Kädentaidot Kampin palvelu-
keskuksessa/ Seija Maijala 

Seija uutena kädentaitojen ohjaajana esittäytyi 
ja kertoi työstään ja talon kädentaitojen toi-
minnasta. Toivotimme hänet lämpimästi terve-
tulleeksi taloon.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastaminen  

 

Kävimme läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan, 
joka jaettiin kaikille paikallaolijoille ennen tä-
mänpäiväistä kokousta. Pöytäkirja hyväksyttiin 
ilman korjauksia.   

5. Rahastonhoitajan asiat 

 anomukset 

 Pihlajasaaren viimeisten 
venelippujen käyttö, 
Ilkka Pulli tekee  kaksi ker-
taa kesällä opastuksen asi-
akkaille Pihlajasaaressa 

Tiina avasi taloudellista tilannetta, Lähimmäis-
toiminnan tilillä on 22.059,63€.  

 

Anomukset:  

 Käsittelimme narikkatiimin anomuksen uu-
delleen Tiian alustuksen jälkeen. Anomuk-
sesta äänestettiin ja se hyväksyttiin yksimie-
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lisesti.  

 Pihlajasaaren veneliput päätettiin jakaa seu-
raavasti:  
2kpl: Ilkka Pulli, hän ohjaa kaksi Pihlajasaa-
ren retkeä tulevana kesänä 
Loput 6kpl päätettiin arpoa 15.5. Tiistai-
tapaamisessa.  

6. Tuettu retki Kotoranta syys-
kuussa, 60 hlö, joista kaksi retki-
tiimin jäsentä vastuuhenkilöinä 

Retki päätettiin toteuttaa retkitiimin esityksen 
mukaan 60 hengelle. Paikat jakautuvat seuraa-
van laisesti: 29 asiakkaille, 29 vapaaehtoisille ja 
2 vastuuhenkilöille.  Retkitiimi valmistelee ja 
ottaa ilmoittautumiset vastaan. Omavastuu 
15€.  

7. Syksyn konsertti Asiakkaille ja vapaaehtoisille järjestettävä kon-
sertti on vielä selvityksessä. Kaarinalla oli pari 
ideaa, mutta hän ei ole ennättänyt paneutua 
asiaan, Hanna ei ollut paikalla. Enemmistön 
päätöksellä sovimme, että Tiia lähestyy Kampin 
ohjaajana toimivaa Marjaa jos hän voisi sopia 
budjetin puitteissa artistin ja päivämäärän kon-
sertille yhdessä Kaarinan kanssa.  

8. Muut asiat Henry esitti, että palvelukeskuksessa esiintyisi-
vät täällä aiemmin esiintyneet taikurit uudel-
leen syksyllä.  

Vapaaehtoisten kirpputori 14.5. toteutuu.  

Tiia esitteli Kampin kesän toimintaa lyhyesti.  

Marjatta kiitteli onnistunutta Vappuhulinaa ja 
lähetti terveiset henkilökunnalle onnistuneesta 
tilaisuudesta.  

9. Seuraava kokous Syksyn kokoukset: 7.9, 5.10, 2.11. ja 14.12.18 
klo 10-12 Fade 

10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:27. 

 


